Kohtaanto Pohjois-Karjalassa,
mitä se meille merkitsee?
Osaaminen – tulevaisuuden perusturva kaikille?
10.12. 2019, Joensuu
Tuukka Arosara, Projektipäällikkö
KasvuPOK-hanke

Pohjois-Karjalan parempi kohtaanto - strategia
• Pohjois-Karjalan ELY-keskus toteutti vuoden 2019 aikana
pohjois-Karjalan parempi kohtaanto-strategiatyön.
• Kohtaantostrategian laadinnan fasilitoi Rambol Oy
• Menetelminä:
– Haastattelut, maakunnan keskeiset toimijat
– Työpajat 5 kpl
– Laskelmat kohtaanto-ongelman talousvaikutuksista PohjoisKarjalalle.

• Raportti valmistuu tammikuussa 2020
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mittaria
Pohjois-Karjalan
kohtaannosta
(2009-2018)
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Pohjois-Karjalan
ELY-keskus
31.10.2019

1. Pohjois-Karjalassa on korkea työttömyys ja
rakennetyöttömyys
Rakennetyöttömien osuus työttömistä vertailumaakunnissa 2009-2018
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Pohjois-Karjalassa jopa 2/3 rakennetyöttömiä (2017)
Etelä-Pohjanmaalla parhaimmillaan vain 1/3 (2009)
4

Pohjois-Savo

Lähde: Työnvälitystilasto

2. Työpaikkojen täyttyminen on hidastunut
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Avoimet työpaikat ja niiden täyttymisnopeus Pohjois-Karjalassa
2009-2018
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Avoimet työpaikat, lkm
Lähde: Työnvälitystilasto
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3. Nuorten koulutettujen muuttotappio kiihtyy
25-34 v. korkeakoulutettujen kotimaan nettomuutto vertailumaakunnissa
2008-2017
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Kotimaan muuttotappio, henkeä
2008-2017
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Pohjois-Karjala

Etelä-Savo

-1707

-580

Pohjois-Savo
-761

Etelä-Pohjanmaa
-180
Lähde: Muuttoliike, Tilastokeskus

4. Uusia yrityksiä syntyy hitaasti
Aloittavaa yritystä per 1000 asukasta vertailumaakunnissa
2013-2018
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2014
Etelä-Savo
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Pohjois-Savo

2017
Etelä-Pohjanmaa

2018
KOKO MAA

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, Tilastokeskus

Kohtaanto-ongelman vaikutukset 2018
Pohjois-Karjalaan –aluetaloudellinen arvionti
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Kohtaanto-ongelman ja aluetalouden
kytkentä
1. Yritysten toiminta

2. Asukkaiden kulutus ja
käytettävissä oleva raha

3. Työvoiman liikkuvuus
ja pendelöinti

•

Työvoiman saatavuus

•

Työllisten ja työttömien tulotasot

•

•

Yritysten kasvumahdollisuudet ja
kohtaanto-ongelman rajoitteet

•

Asukkaiden kulutuksen
kohdistuminen eri tuotteisiin

Kunnallisverokertymät
pendelöinnin seurauksena

•

Kysynnän muutos PohjoisKarjalassa

Erilaisia yrityksiä

Erilaisia työttömiä

Ei kasvu- ja
kehittymishalua ja
-kykyä

Ei suunnitelmaa
kasvulle

Ei työkykyä, ei
halua hakea työtä

Tuetusti työllistyvä

Kasvuhakuisuus

Kasvun
kynnyksellä

Työllistyäkseen
tukea tarvitseva

Itsetyöllistyvä
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Kaikki pendelöinti
huomioidaan

1) YRITYSTEN TOIMINTA
• Pohjois-Karjalassa avoimia
työpaikkoja oli
vuonna 2018 keskimäärin 1 054 kpl
/ kk.
• Uusia avoimia työpaikkoja
kuukauden aikana tuli
keskimäärin 1 136 kpl / kk
• Työpaikkoja täyttyi keskimäärin
1 215 kpl / kk.
• Täyttyneiden työpaikkojen avoinna
olon keskimääräinen kesto PohjoisKarjalassa vuonna 2018 oli 34
päivää.
• Lyhin kesto oli 6 päivää (toimistoja asiakaspalvelutyöntekijät)

• Pisin kesto oli 165 päivää
(yrittäjät)

Yritykset menettivät suorina vaikutuksina
tuotannon arvoa Pohjois-Karjalassa vuonna
2018 yhteensä noin

140 miljoonaa euroa

työvoiman

puuttumisen vuoksi.

Kerrannaisvaikutuksina menetettiin noin

88 miljoonan euron

lisäkysyntä.

2) ASUKKAIDEN KULUTUS
• Pohjois-Karjalassa työttömiä oli vuonna
2018 keskimäärin 10 135.
• Näistä 4 630 oli pitkäaikaistyöttömiä
tai työttömiä, joilla oli sairauteen tai
vammaan perustuva diagnoosi.
→ 5 506 työtöntä, jotka tarvitsevat
tukea työllistyäkseen tai ovat
itsetyöllistyviä.
• Maksetut palkat Pohjois-Karjalassa
keskimäärin 30 000 €/vuosi/työllinen.
• Maksetut työttömyystuet keskimäärin
vuodessa 15 600 €/vuosi/työtön.
→ Kulutukseen tulee vähemmän rahaa
Pohjois-Karjalassa noin 14 000
€/vuosi/työtön.

Suorina vaikutuksina kysyntää jäi
muodostumatta Pohjois-Karjalassa vuonna
2018 yhteensä noin

82 miljoonaa euroa.

Kerrannaisvaikutuksina menetettiin noin

22 miljoonan euron lisäkysyntä.

3) TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS JA
PENDELÖINTI
• Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2016
yhteensä
59 465 työllistä ja 58 890 työpaikkaa.
• Työllisistä 56 617:lla työpaikka oli
Pohjois-Karjalassa.
→ 2 848 työllistä kävi töissä PohjoisKarjalan ulkopuolella
→ 2 273 työllistä kävi töissä PohjoisKarjalassa, mutta asui muualla
Suomessa.
→ Nettopendelöinti Pohjois-Karjalasta
muualle suomeen 575 työntekijää

Uutta rahaa tuli Pohjois-Karjalan
aluetalouteen pendelöivien asukkaiden
palkkoina

17 miljoonaa euroa.

Uutta kulutuskysyntää muodostui noin

6 miljoonaa euroa
kerrannaisvaikutuksina.

AVOINTEN TYÖPAIKKOJEN TÄYTTYMISEEN
MENEVÄ AIKA PUOLITTUU

1054 → 527

Keskimäärin
avointa työpaikkaa

Lisäystä aluetalouteen:
Kokonaistuotos

Arvonlisäys

Työllisyys

Uudet
investoinnit

Maksetut verot

Kokonaistuotosta
Pohjois-Karjalaan
112 M€ / vuosi

Arvonlisäystä
Pohjois-Karjalaan
53 M€ / vuosi

Lisätyövoiman tarve
Pohjois-Karjalaan
861 htv

Uusia investointeja
Pohjois-Karjalaan
17 M€ / vuosi

Veroja maksettaisiin
Pohjois-Karjalaan
21 M€ / vuosi

TYÖLLISTYMISEEN KULUVA AIKA PUOLITTUU
Työttömiä keskimäärin
keskimäärin

5 506

Työttömiä

→

2 753

Lisäystä aluetalouteen kulutuksen kerrannaisvaikutusten kautta:
Kokonaistuotos

Arvonlisäys

Työllisyys

Uudet
investoinnit

Maksetut verot

Kokonaistuotosta
Pohjois-Karjalaan
55 M€ / vuosi

Arvonlisäystä
Pohjois-Karjalaan
25 M€ / vuosi

Työvoiman tarve
Pohjois-Karjalaan
500 htv

Uusia investointeja
Pohjois-Karjalaan
18 M€ / vuosi

Veroja maksettaisiin
Pohjois-Karjalaan
10 M€ / vuosi

PÄÄHAVAINNOT
• Kohtaanto-ongelma muodostaa merkittäviä taloudellisia
menetyksiä aluetalouteen
• Lisäämällä virtausnopeutta (työpaikat täyttyvät ja työntekijät
työllistyvät nopeammin), voidaan saavuttaa erittäin
merkittäviä aluetalousvaikutuksia, mitkä näkyvät verotuloina,
investointien kasvuna, lisääntyneenä kysyntänä ja yritysten
liikevaihtona.
• Kohtaanto-ongelman pienentyminen saa aikaan positiivisen
kierteen ja luo kerrannaisvaikutuksina merkittävästi myös
uusia työpaikkoja alkuperäisten työpaikkojen lisäksi.

PAREMPI KOHTAANTO - MISSÄ ASIOISSA
ONNISTUTTAVA?
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KOHTAANNON VIITEKEHYS
Kansantalous
Aluetalous
Parempi kohtaanto

Ei työkykyä,
ei halua
hakea työtä
Vuosia

Tuetusti
työllistyvä

Työllistyäkseen tukea
tarvitseva

Kuukausia

Pitkäaikaistyöttömyyden
ratkaiseminen

Itsetyöllistyvä

Viikkoja Päiviä

Kasvussa

Viikkoja

Kohtaanto –ongelman
ratkaiseminen

Kasvuhakuisuus

Kuukausia

Ei
suunnitelmaa
kasvulle

Ei kasvu- ja
kehittymish
alua ja kykyä
Vuosia

Liiketoiminnan
haasteiden
ratkaiseminen

kohtaantoryhmän ehdotus jatkotyön fokuksesta
• Fokus työmarkkinoiden kohtaannon jatkuvaan parantamiseen
• Jatkotyön lähtökohdaksi systeemitason ratkaisu
Pääsisällöt
1. Verkostomainen yhteisjohtajuus:
→ yhteisen tietopohjan ja tiedolla johtamisen vahvistaminen –
yhteisesti jaettu tilannekuva
→ yhdessä sovittu resurssien johtaminen/kohdentaminen –
sitoutumisen vahvistaminen
2. Kokonaisvaltainen palveluportfolio:
→ räätälöidyt ratkaisut maakunnan, seutukuntien ja kuntien tarpeisiin
sekä niiden koordinointi
3. Työvoimatarpeen ennakointi ja nopeampi reagointi:
→ yritysten ennakointikyvyn vahvistaminen ja tiiviimpi vuoropuhelu
työnantajien kanssa
4. Työpaikkojen nopeampi täyttäminen:
→ ”nopean toiminnan joukot” - tavoite: 50% työpaikoista täyttyy
kahden viikon sisällä

Pohjois-Karjalasta kestävän
kasvun kokeilualue
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
16.9.2019

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Työttömyystilastot
paljastavat Suomen
kahtiajaon
(MDI 2019)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Mitä työttömyyden
alueelliset erot
merkitsevät
(MDI 2019)

”Työttömyyden suuret alueelliset erot tuovat esille sen,
että työttömyyttä tulisi käsitellä myös alueellisena, ei
vain yksilön ongelmana. Työttömyyden vähentämiseen
tähtäävät keinot ovat tällä hetkellä pitkälti yksilön
omaan tilanteeseen puuttuvia ja paikoin jopa yksilöä
syyllistäviä. Nykyhallitus on suunnitellut työttömyyden
vähentämisen keinoina saatavilla olevien palveluiden
parantamista. Palveluiden parantamista toki tarvitaan,
mutta se ei muuta isoja alueellisia eroja
työssäkäyntialueiden kesken. Jos yhtä avointa
työpaikkaa kohden on toisella alueella kahdeksan
työtöntä ja toisella alueella kaksi tai kolme työtöntä, on
ero niin suuri, ettei sitä voida kuroa kiinni yksinomaan
työttömien palveluita kehittämällä.

Alueellinen tarkastelu työttömyystilastojen
osalta tuo esille sen, että alueellisille ohjelmille
ja kohdennetuille toimille on perusteltua tarvetta,
vaikka niitä tyypillisesti kartetaankin
tasapuolisuuden nimissä.”

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjala on edistänyt yritysten
kasvua ja vähentänyt työttömyyttä lukuisin
toimin. Tarve on nyt laajemmalle
systeemiselle uudistukselle.

Esitys Valtioneuvostolle:

Uusi ja innovatiivinen
kokeilu PohjoisKarjalaan

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjala maantieteellisesti
rajattuna alueena toimisi usean eri
kokeilun muodostamana
kokeilualueena. Kokeilun tuloksia
voidaan ottaa käyttöön koko maassa.
Uudistus näin ollen huomioi yhteiskunnan
toisiinsa vaikuttavat tekijät pyrkien
ratkaisemaan alueellisen hyvinvoinnin ja
kestävän kasvun kokonaisuutena.
Kokeilujen ja alueen seutukuntien välisten
vertailujen avulla haetaan eri
toimenpiteiden synergiahyötyjä.

Tiivistelmä
mahdollisista
ratkaisuista
kokeiltavaksi
toimenpiteinä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Kokeiluehdotus

Sisältö tiivistetysti

Tasausvaraus kaikille toimialoille

Maa- ja metsätaloudessa käytetty ”veroluotto”-järjestelmä. Tasausvarauksen
tavoitteena on lisätä investointihalukkuutta aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin (osinkojen maksun sijaan).

0 % ALV-kanta ostoihin – 10 vuoden kokeilu

Nykyjärjestelmässä EU:n sisältä ostettaessa ALV on usein 0 %, mikä kohdentaa
hankinnat EU:n alueelle. ALV 0 % -kanta kannustaisi ostamaan raaka-aineita
myös Suomesta, alentaen mm. päästöjä.

5 vuoden investointituki-ohjelma suurille yrityksille

Pohjois-Karjalassa investointiaste on alhainen. Investointituki lisäisi
investointeja ja työpaikkoja alueelle.

Uudenlaisen kuntayhteistyön työllisyyspilotit

Yhteistyön tehostaminen lisää paikallisten käytäntöjen yhteensovittamista ja
asiakaslähtöisiä ratkaisuja työllisyyden hoitamiseksi.
Yhteisen, laajapohjaisen ja matalan kynnyksen palvelualustan kehittämisellä
haetaan asiakkaan näkökulmasta vaikuttavampia tuloksia. Tueksi tarvitaan
lakimuutos, jossa kunta saa lakisääteisen mahdollisuuden ottaa vastuuta
työllisyyden hoidosta.

Työllistymisen helpottaminen (ikääntyvät,
osatyökykyiset, harvan asutuksen alueet)

Ratkaisuna eläkemaksujen tasaaminen, työmatkaliikenteen tuki sekä
osatyökykyisten palkkaamisen riskien tasaus.

Tulotuki – Negatiivinen tulovero

Lisää talouskasvua matalasta tulotasosta kärsivillä alueilla. Pohjois-Karjala
sopii kokeilualueeksi maan suurimman työttömyysasteen ja keskenään
eroavien seutukuntien näkökulmasta.

100 % palkkatuki vastavalmistuneille ja
maahanmuuttajille

Madaltaa työnantajien palkkauskynnystä ja edistää työntekijöiden
työllistymistä.

Positiivinen työperäisen maahanmuuton tarveharkinta

Helpotetaan Suomeen töihin tulemista ja korvataan työlupahakemusten
saatavuusharkinta alueellisten työvoimapula-alojen pisteytyksellä.

Opintolainojen anteeksiantaminen (Norjan malli)

Tasataan eläköityvän työvoiman ikärakennetta houkutellen nuoria alueelle
sekä edistetään tuoreimman osaamisen hyödyntämistä alueen yrityksissä
lisäten yritysten kilpailukykyä.

Osaamissetelin pilotointi

Edistetään tarpeiden mukaisen osaamisen kehittämistä kustannustehokkaasti
ja vahvistetaan työntekijän osaamista, mikä edistää kohtaantoa.

